Z Á P I S N I C A č. 2/2012
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa 22.05.2012

Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Prerokovanie žiadosti o dotáciu na rok 2012 a návrh o prerozdelenie dotácie
2. Prerokovanie návrhu dodatku k VZN č. 6/2011 o bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec
3. Rôzne
4. Záver
Dňa 22.05.2011 o 15,00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala
komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítala predsedníčka komisie MsZ sociálnej
a zdravotnej – MUDr. Emese Dobošová. Zároveň ospravedlnila neúčasť PhDr. Márie
Kerekešovej a MUDr. Mariána Príbelského a oboznámila prítomných s programom
zasadnutia.
1. Prerokovanie žiadosti o dotáciu na rok 2012 a návrhu na prerozdelenie dotácie:
Wellnea s.r.o. – chránená dielňa so 4 zdravotne postihnutými občanmi – cieľom projektu
je dovybaviť zlatnícku dielňu pre zdravotne postihnutú zamestnankyňu vyučenú v uvedenom
odbore a podporiť jej profesionálny rast.
Návrh uznesenia č. 6/2012: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť o dotáciu
Wellnea s.r.o. a doporučuje primátorovi mesta schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok
2012 vo výške 500,- € na nákup ručnej valcovačky pre zlatnícku duielňu.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2012 bola predložená v termíne
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných
výpomocí z rozpočtu mesta. Wellnea s.r.o. – chránená dielňa poskytuje zamestnanie pre 4
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
Hlasovanie:
Prítomní:7
za:7
proti:0

zdržal sa:0

2. Prerokovanie návrhu dodatku k VZN č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady
za sociálne služby poskytované Mestom Senec
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Prijatím zákona č.50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“),
vznikla pre mesto povinnosť VZN novelizovať.
V zmysle § 110c bod 4 zákona o sociálnych službách je mesto povinné určiť vo VZN sumu
úhrady podľa § 72 odsek 2 najneskôr do 30.júna 2012. To znamená, že mesto určí sumu
úhrady za sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe tak, aby bola najmenej vo výške 50 %
priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej
služby za predchádzajúci rozpočtový rok.
Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala návrh dodatku k VZN č. 6/2011 o bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec a uvedený dodatok
odporúča MsR a MsZ schváliť.

3. Rôzne: PhDr. Jana Matulová, tajomníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej informovala
o príprave vypracovania komunitného plánu mesta Senec v spolupráci s OZ Marginal.
MUDr. Emese Dobošová, predsedníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej požiadala PhDr.
Matulovú o chodenie klientov ZOS von, nakoľko je zabezpečený bezbariérový prístup
budovy. Zároveň navrhla, aby sa nasledujúce zasadnutie uskutočnilo v klubových priestoroch
Strediska sociálnych služieb.
4. Záver: MUDr. Emese Dobošová, predsedníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej
poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.

..........................................
MUDr. Emese Dobošová
predsedníčka komisie MsZ
sociálnej a zdravotnej

Zapísala: PhDr. Jana Matulová - tajomníčka
V Senci, dňa 22.05.2012
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